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L’acta és el registre oficial del partit.
La informació que conté n’és el fidel
reflex del mateix.

4.1 Tasques de l’auxiliar de taula
4.2 L’anotador

L’anotador és el responsable de
traslladar les accions del partit a l’acta
de forma correcta, fent servir totes les
normes, per tal que conservi la seva
consideració de document oficial.

1. Normes per confeccionar l’acta
2. Material necessari
3. Funcions de l’anotador
4. Models d’actes
5. Pre Partit
6. Encapçalament de l’acta
7. Alineació partits
8. Zona Inferior de l’acta
9. Pre partit II (10 minuts)
10. El partit
11. Activitats post partit
12. Normativa de l’ús de colors a
l’acta
13. Resum de normes
14. Procés
de
possessió
d’alternança
15. Mecànica i normes d’actuació
16. Normes específiques per les
actes de l’FCBQ
17. Error rectificable
18. Procediment en cas d’apel·lació
19. Suspensió de partits: confecció
de l’acta
20. Ajudant de l’anotador

La presentació de l’acta, unida a altres
aspectes, és un dels elements a tenir
en compte per avaluar el nivell de
l’anotador.
Un cop finalitzat el partit, els equips
reben una còpia en paper, que és el
seu document on es recullen les
accions del partit.

4.3. El cronometrador
4.4. L’operador del rellotge de
llançament
4.5. Instruccions d’ús d’aparells
electrònics.
4.6. Mecànica de l’auxiliar.
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1. Normes per confeccionar l’acta
L’acta del partit és el reflex o registre de tot allò que ha ocorregut durant un partit de
Basquetbol.
En aquest capítol s’analitzarà la confecció dels diferents models d’acta de l’FCBQ, FEB, FIBA
i EUROLEAGUE. Les petites diferències entre els diferents models d’acta de les competicions
de l’FCBQ, FIBA, EUROLEAGUE i la digital de l’ACB es comentaran als punts corresponents
d’aquest Manual.

2. Material Necessari
Per confeccionar l’acta del partit, l’anotador/a ha de disposar del següent material:
Bolígrafs negres/blaus i bolígrafs vermells.
Calques vermelles (opcionalment també
negres/blaves), en bon estat.
Jocs d’actes de reserva.
Fulls d’informe i fulls de suspensió per pluja.
1 regle (o element susbstitutiu)
Paper blanc per poder anotar qualsevol
incidència que després s’hagi d’escriure en
l’acta.
Carpeta-clip o tauler per enganxar l’acta.
També cal portar el material obligatori (recollit al
punt 6 del capítol 4.1. d’aquest manual) així com
els estris necessaris per desenvolupar qualsevol
funció a la taula (cronòmetre, xiulet, cartrons de 14
i 5”, etc.)
Abans del partit caldrà comprovar que el Club local
hagi facilitat el material necessari (fletxa
d’alternança, banderes indicadores de faltes
d’equip i jugador, etc.)
Des de la temporada 2013-14 l’FCBQ fa servir actes autocopiatives als partits de les
competicions que organitza. Per aquest motiu només és necessari disposar de paper carbó
d’un únic color, que preferiblement serà vermell. Excepcionalment, en cas de no poder
disposar de paper carbó de color vermell, es podrà fer servir d’un altre color (que no sigui blau
o negre).
En cas de no disposar d’actes autocopiatives es faran servir actes dels models antics, i serà
obligatori utilitzar paper carbó vermell i blau o negre.
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Cal comprovar que disposem de tot el material necessari, tant el que ha de portar el propi Auxiliar
de Taula com el que ha de posar a la disposició de l’equip arbitral el club local:
Material a càrrec dels auxiliars:











Bolígrafs negres/blaus i bolígrafs vermells.
Calques negres/blaves i vermelles, en bon estat.
Jocs d’actes de reserva.
Fulls d’informe i de suspensió per pluja.
1 regle (o similar)
Paper blanc per poder anotar qualsevol incidència.
Carpeta-clip o tauler per enganxar l’acta.
Cronòmetre.
Xiulet.
Cartons de 5 i 14 segons.

Material aportat pel Club local / Entitat organitzadora:






Consoles dels aparells electrònics (marcador, 24 segons i marcador auxiliar de faltes) en el
cas que la instal·lació en disposi.
Banderes indicadores de Faltes d’equip.
Banderes indicadores de Faltes de jugador.
Fletxa d’alternança.
Acta de joc de la categoria del partit.

3. Funcions de l’anotador
L’ anotador disposarà d’ una acta oficial i guardarà registre de:
Els equips, anotant els noms i números dels jugadors que han de començar el partit i
dels substituts que hi participen. Quan es produeixi una infracció de les regles relatives
al cinc inicial, substitucions o número dels jugadors, avisarà a l’àrbitre més proper tan
punt sigui possible.
El tempteig arrossegat, anotant els llançaments de camp i tirs lliures aconseguits.
Les faltes assenyales a cada jugador.
Avisarà immediatament a l’àrbitre quan
un jugador comet la seva cinquena falta.
Guardarà un registre de les faltes
assenyalades a cada entrenador i
advertirà a l’àrbitre quan un entrenador
ha de ser desqualificat. De la mateixa
manera, comunicarà a l’àrbitre que un
jugador
ha
comès
dues
faltes
antiesportives i ha de ser desqualificat.
La següent possessió d’alternança, canviant la fletxa de possessió d’alternança.
L’anotador canviarà la direcció de la fletxa, en presència dels àrbitres o del comissari,
així que finalitzi el segon període, ja que els equips intercanviaran les cistelles durant el
tercer període.
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Altres funcions, segons el reglament :
Notificarà als entrenadors, mitjançant
d’un dels àrbitres, que no disposa de
més temps morts durant el període.
Indicarà el nombre de faltes que comet
cada jugador, aixecant l’indicador amb el
número de faltes realitzades pel jugador
corresponent de manera visible per
ambdós entrenadors.
Col·locarà l’indicador de faltes d’equip a
la taula d’auxiliars de taula, en el seu
extrem més proper a l’equip infractor, una
vegada que la pilota estigui viva, després
de la quarta falta d’equip en un període.
Efectuarà les substitucions.
Farà sonar el seu senyal només quan la pilota estigui morta i abans de que torni a estar
viva. El seu senyal no atura el rellotge de partit, ni fa que la pilota quedi morta.

Les funcions dels auxiliars de taula, i en especial de l’anotador, poden variar en funció del número
d’auxiliars designats per realitzar el partit. Independentment del que indica el reglament,
operativament s’han variat algunes de les tasques, per tal d’adaptar-les al funcionament dels
diferents aparells electrònics, i la disposició dels auxiliars a la taula. Al Capítol dedicat a la
mecànica de l’Auxiliar de Taula trobareu una amplia descripció de les tasques a realitzar per
cadascun dels Auxiliars, en funció del número de persones designades. Aquest és un breu resum
Partits amb dos auxiliars de taula:






Confeccionarà l’acta del partit.
Aixecarà els indicadors de personal dels jugadors després de les faltes.
Aixecarà l’indicador de falta d’equip de l’equip que tingui la banqueta al seu costat.
Col·laborarà amb el cronometrador cantant el partit.
Col·locarà la fletxa d’alternança.

Partits amb tres o més auxiliars de taula:
Confeccionarà l’acta del partit.
Comunicarà a l’operador del rellotge de llançament o a l’ajudant d’anotador el número
de la falta comesa pel jugador.
 Aixecarà l’indicador de falta d’equip de l’equip que tingui la banqueta al seu costat.
 Col·laborarà amb el cronometrador cantant el partit.
 Col·locarà la fletxa d’alternança.
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4. Models d’actes
4.1. Acta FCBQ / FIBA: cadet, junior, sots-21 i sènior
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4.1.2.. PASSAREL·LA: infantil i preinfantil
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4.1.3. MINIBÀSQUET: mini i premini

9

TASQUES DE L’AUXILIAR DE TAULA
Manual del CABQ-EABQ
2013-14

4.2. Acta FEB: Adecco Oro, Addeco Plata, EBA, LF, LF 2

L’Acta de les competicions FEB disposa de 4 còpies de colors diferents:
Original (blanc): FEB
Blava: fed. Autonòmica
Rosa:equip guanyador
Groga: equip perdedor
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4.3. Acta LIGA ENDESA – ACB (acta digital)

L’Acta de l’ACB es realitza mitjançant una tablet. Un cop finalitzat el partit s’envia
per internet a l’ACB que facilita les còpies als equips.
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4.4. Acta EUROLEAGUE

Als partits de l’Euroleague no es realitzen còpies de l’acta. Un cop finalitzat el partit,
i signada pels àrbitres, el document original s’entrega al Delegat de Camp, que és
l’encarregat de fer còpies, entregar-les als equips i enviar-la a l’Eurolegaue.
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4.4. Acta FIBA
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4.6. Composició de l’acta
L’acta consta d’un original i varies còpies en funció de la competició.
L’acta s’ha d’omplir amb lletra MAJÚSCULA i en dos colors diferents: un per al primer i
tercer període (vermell), i un altre per al segon i quart període (negre o blau). Els períodes
extres s’escriuran en negre o blau, a l’igual que el quart període, ja que es considera que
n’és una continuació.

Original

FCBQ

FEB

FIBA

ACB

EUROLEAGUE

1a còpia

Guanyador
(blanca)

FCBQ
(blava)

FCBQ
(blava)

On line

Delegat de
camp

2a còpia

Perdedor
(blanca)

Guanyador
(rosa)

Guanyador
(rosa)

Perdedor
(groga)

Perdedor
(groga)

3a còpia

5. Pre Partit (20 min.)
L’anotador/a ha d’arribar al terreny de joc amb el
temps suficient per emplenar l’acta amb
tranquil·litat.
Llavors, sol·licitarà les llicències als delegats
d’equip o a l’entrenador principal i com a mínim
20 minuts abans de l’hora assenyalada per al
començament del partit, prepararà l’acta del
partit tal com s’indica als següents apartats.

6. Encapçalament de l’acta
Els noms dels equips en l’espai superior de l’acta. El primer equip, l’equip ‘A’ és
sempre l’equip local o en el cas de torneigs o de partits en terreny neutral, el citat en
primer lloc en el programa, i el segon, serà l’equip “B”. Ha d’aparèixer el nom complert
de l’equip, així com el nom del patrocinador en els casos en què en portin.
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El nom de la competició, segons les següents sigles :
ADECCO ORO

ADECCO ORO

ADECCO PLATA

ADECCO PLATA

LIGA FEMENINA DE BALONCESTO

LF

LIGA FEMENINA-2 DE BALONCESTO

LF2

LIGA ESPAÑOLA DE BALONCESTO AMATEUR

EBA

PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA

COPA CAT. MASC.

PRIMERA DIVISION FEMENINA

COPA CAT. FEM.

Competicions FCBQ

El nom indicat a la designació

El número de partit que figura a la designació. En el cas que parlem d’actes de la FEB
indicarem el número de jornada, que anirà precedida d’una “J” (J-13). En el cas dels
partits corresponents a Playoff cal indicar: P.O. Cuartos / P.O. Semis / P.O. Final / P.O.
Descens. En el cas de Fases Finals s’indicarà FASE FINAL i el número de jornada.
La localitat. En el cas de l’Euroleague cal indicar el nom de la instal·lació on es disputa
el partit.
La data. Utilitzant el següent format: dia en dos dígits. dos dígits del mes. dos últims
dígits de l’any (18.02.08), separats per punts.
L’hora. Sempre en format 24:00 hores. En competicions organitzades per l’FCBQ
s’anotarà l’hora real d’inici del partit (darrera de l’acta s’haurà de fer informe). En
canvi, en competicions organitzades per la FEB, ACB, FIBA o l’EUROLEAGUE
s’inscriurà sempre l’hora que consta a la designació (darrera de l’acta també s’ha de
fer informe).
El nom dels àrbitres. Amb el format: cognom (si és compost o molt llarg, es poden
utilitzar abreviatures), l’inicial dels noms dels àrbitres i el seu corresponent número de
llicència. En cas de tractar-se de competicions de la FEB inscriurem els tres últims
dígits del DNI entre parèntesis. Per a competicions internacionals s’afegirà al costat del
nom dels àrbitres l’acrònim amb tres lletres del seu país.
El format de l’acta variarà segons la competició.
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7. Alineació dels equips (Components de l’equip).
L’anotador/a ha d’inscriure els noms dels components d’ambdós equips a
l'espai
corresponent a l’acta, utilitzant les llicències proporcionades per l’entrenador o pel seu
representant, o en el seu defecte l’autorització provisional de l’FCBQ juntament amb un
document acreditatiu en el qual i apareguin nom, cognoms, DNI, fotografia i data de
naixement.
L’equip “A” s’inscriu a la part superior de l’acta del partit, i l’equip “B” la part inferior.
En la primera columna s’ha
d’inscriure el número de la
llicència del jugador (les tres
últimes xifres). En el cas de
torneigs, el número de la
llicència del jugador només
s’indicarà en el primer partit
jugat pel seu equip. En el
cas
que
presentin
autorització
provisional,
s’inscriuran igualment les
tres últimes xifres del DNI, i
el jugador haurà d’identificarse amb el DNI o document
acreditatiu:
En la segona columna, i amb un espai des de la línia vertical de forma alineada,
s’hi inscriurà el primer cognom (seguit d’una coma o sense) i les inicials de cada
jugador (acabades amb un punt o sense). En aquesta casella també s’indicarà
el capità de l’equip inscrivint les inicials CAP entre parèntesis.

A la tercera columna s’inscriurà el número de dorsal del jugador. A totes les
competicions seran vàlids tots els números entre el 0 i el 99 (inclosos) a més del
00.

00

99
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Si un equip presenta menys
de 12 jugadors, s’inutilitzaran
els espais restants, una
vegada l’entrenador hagi
confirmat les dades amb la
seva signatura, amb una
línia horitzontal (si és més
d’un
jugador
la
línia
horitzontal arribarà fins la
primera casella de falta de
jugador i continuarà en
diagonal fins a la última
casella).

Si un club té dos o més equips d’una mateixa edat, podrà inscriure jugadors
d’una categoria inferior, i indicarà amb una (X), (Jr), (I), (C), ...segons la
categoria, a l’esquerra del número de llicència. Els jugadors de la mateixa
categoria, però d’un nivell inferior es reflectiran a l’acta amb (Re). Un club també
podrà vincular al seu equip de la categoria superior amb només un equip inscrit
en una altra competició sempre que pertanyi a diferents clubs i sigui de
categoria sènior, i s’haurà d’indicar amb una (V). També és permès realitzar la
vinculació d’un equip sènior amb un equip junior d’un altre club (JV). També
s’autoritza que els jugadors pugin alinear-se en qualsevol dels equips d’edat
immediata superior a la seva del seu mateix club.

Pre mini

( Pm )

Junior

( Jr )

Mini

(M)

Sots 21

(X)

Pre Infantil

( Pi )

Reforç

( Re )

Infantil

(I)

Vinculat

(V)

Cadet

( C)

Jr. Vinc.

( JV )
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7.1. Entrenador i membres de la banqueta
FCBQ
A sota del quadre dels jugadors de cada equip es troba l’espai adreçat als entrenadors i
acompanyants d’equip. A l’acta de joc es poden inscriure fins a un màxim de quatre persones.
Cal inscriure el cognom i l’inicial del nom de cada persona, inscrivint els tres darrers números
de llicència, i indicar la funció que realitzarà encerclant-la i guixant la resta de funcions, tal i
com s’indica a continuació (seguint aquest ordre):

E: 1r entrenador (o capità)
2E: 2n entrenador
D: Delegat
J: Acompanyant
Un cop l’entrenador signi per donar conformitat, caldrà tancar la zona de banqueta, tal com es
fa en el cas dels jugadors.

Els equips tenen dret a presentar fins a dos entrenadors i cinc
acompanyants. Els nous models d’acta adoptats a partir de la
temporada 2014-15 permeten inscriure 4 persones a l’acta de joc. En
el cas que un equip presenti més de 4 membres de banqueta, caldrà
que l’anotador segueixi el següent procediment:
1. Inscriure a l’acta de joc 4 persones (2 entrenadors i 2
acompanyants).
2. Apuntar en un paper les dades de la resta d’acompanyants
(nom complet i dni/núm llicència).
3. En el cas que durant el partit es produeixin incidents on es
vegin involucrat/s algun/s d’aquest acompanyants, caldrà
inscriure’ls a la part superior del full d’informe.
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FEB - ACB
A sota del quadre dels jugadors de cada equip s’ha d’inscriure el nom de l’entrenador, de
l’ajudant i el delegat d'equip amb els corresponents números de llicència.

7.2. Delegat de Camp
L’equip local ha d’aportar la llicència del Delegat de Camp. Aquest s’inscriu posant el primer
cognom, la inicial del nom i els tres últims dígits del número de llicència. Cal tenir en compte
que el lloc d’ubicació varia segons el model de l’acta.

7.3. Metge
FEB - ACB
L’equip local es veurà obligat a aportar la llicència del metge també . En qualsevol cas, el
metge haurà d’acreditar-se amb el número de col·legiat. Si presenta llicència federativa,
s’anotarà entre parèntesi les últimes tres xifres. Si no la presenta, s’anotarà el nom complert, i
entre parèntesi tot el número de la seva llicència de col·legiat, però no podrà seure a la
banqueta.
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8. Zona Inferior de l’acta
FCBQ
També es procedirà a inscriure els noms dels auxiliars de taula al peu de l’acta, seguint el
mateix procediment (cognom seguit de l’ inicial més el número de llicència).

FEB
Malgrat que el format canvia, la informació és la mateixa.

ACB

9. Pre Partit II (10 min)
Confirmació i signatura dels entrenadors
Signar l’acta del partit. En competicions d’àmbit català quan
un equip disposi d’entrenador adjunt, si ho sol·licita també
podrà signar l’acta per una qüestió de titulació dels “pràcticum
cursos”
En cas de que un equip no disposi d’entrenador, en la seva
casella s’anotarà: "CAP”
L’entrenador de l’equip “A” serà el primer en proporcionar
aquesta informació i comprovar les dades inscrites.
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Quan un entrenador arriba tard i no pot signar la
confirmació de la relació de jugadors i el cinc inicial
però hi és la seva llicència, signarà el segon
entrenador i en absència dels dos el capità.
Un cop arribi l’entrenador, aquest ho comunicarà als
àrbitres i podrà incorporar-se a la seva posició i
dirigir el partit . Però aquest fet s’haurà de fer
constar al dors de l’acta en un informe.
Si abans no es presenta la llicència ni autorització
provisional, un cop el segon entrenador o el capità
han signat l’acta, l’entrenador no podrà
desenvolupar les seves funcions encara que
presenti la llicència en el moment d’incorporar-se al
partit.
En el cas de no tenir entrenador, ni ajudant, el
capità de l’equip és el responsable d’aquest, per
aquest motiu signarà donant el seu consentiment, a
la casella reservada a l’entrenador després de la
paraula “CAP” seguida del seu número, sense
indicar els números de la seva llicència, ja que ja s
troben a la part corresponent a l’alineació dels
jugadors.

Qualsevol jugador que hagi estat designat per l’entrenador per iniciar el partit podrà ser
substituït en cas de lesionar-se. En tal cas, els contraris tindran dret a substituir al mateix
número de jugadors si així ho desitgen. D’aquesta circumstància s’informarà al dors de l’acta,
sense necessitat de corregir-la en el anvers de l’acta.
En cas que els números dels jugadors no es corresponguin amb els que apareixen a les
seves samarretes, es podrà corregir en qualsevol moment del partit.
A les competicions de l’FCBQ, si per error no s’inscriu a un jugador que apareix a la llista
presentada per l’entrenador o el seu representant, podrà afegir-se únicament si es
descobreix abans de que l’entrenador hagi signat l’acta. En el cas de competicions de la
FEB, FIBA, ACB o Euroleague, es podran afegir jugadors fins al moment de l’inici de
partit, tot i que l’acta hagi estat signada per l’entrenador.
Annex interpretacions FIBA per l’article 7 ,er les competicions de l’FCBQ
Article 165.- Per a poder actuar un jugador o entrenador en un partit caldrà necessàriament que,
abans del seu començament, hagi estat inscrit amb el seu equip a l'acta oficial de joc. Un cop
signada la relació de jugadors inscrits per l'entrenador o, en el seu defecte, pel capità del respectiu
equip, no se'n podrà afegir ni treure'n cap.
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FCBQ
Llavors l’anotador/a haurà de traçar una “x” minúscula en color blau o negre i encerclar-la en
color vermell, davant el número de cada jugador del cinc inicial. Una vegada començat
l’encontre, els jugadors que entrin a jugar, s’inscriuran amb una “x” sense encerclar.
Quan es confirmin visualment els cinc inicials, al principi del partit, l’anotador encerclarà les “x”
anotades. Si abans de l’inici del joc, el cinc inicial no correspongués amb el facilitat per
l’entrenador, el jugador que no correspongui haurà de ser substituït per l’indicat. En el cas de
que es descobreixi després del començament del joc, l’error s’ignorarà, el joc continuarà i
s’haurà de rectificar l’acta. Durant el partit, quan un jugador s’incorpori per primera vegada al
partit l’anotador anotarà una petita “x” (sense cercle) a la casella d’entrada corresponent.
A més a més, si no hi ha inscrits dotze jugadors a l’acta, les caselles sobrants s’anul·len amb
una línia horitzontal sota l’últim jugador inscrit fins a la casella dels dorsals, i des d’aquesta
casella fins a l’extrem inferior dret final, amb una línia diagonal.

FEB - ACB
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10. El Partit
10.1. Temps Morts d’Equip
FCBQ
Cada vegada que es concedeixi un temps mort (dos en qualsevol moment de la primera part,
tres en la segona i un per cada període extra, sense possibilitat d’acumular-se si no
s’utilitzen), s’anotarà el minut en què s’ha concedit. Si en algun període no es sol·licita, o si no
hi ha períodes extres, les caselles corresponents s’anul·laran amb una doble línia horitzontal.

Durant la segona part cada equip disposarà de tres temps morts, amb un màxim de dos
durant els dos darrers minuts. Quan el cronòmetre de joc assenyali 2:00 del quart període, si
un equip encara disposa dels tres temps morts, l’anotador anul·larà el primer temps mort, fent
doble línia al primer temps mort de la segona part d’aquest equip.

02:00
FEB

ACB

EUROLEAGUE

Als partits de les competicions FEB s’aplica la normativa FIBA, 2 temps morts per a la primera
part i tres per la segona, incloent la limitació de no disposar de més de dos temps morts als
darrers dos minuts de partit.
Tant la lliga ACB com l’Euroleague tenen normatives pròpies pel que fa alts temps morts.
ACB: els equips tindran 1 temps mort a cadascun dels tres primer períodes i 2 temps
morts al quart període.
Euroleague: a la primera part els equips disposen de 1 temps mort de 60” i 1 temps mort
de 30 “. A la segona part els equips disposen de 2 temps morts de 60” i 1 temps
mort de 30”. Durant els dos (2) últims minuts del quart (4t) període, cada equip
disposarà d’un màxim d’un (1) temps mort de 60” i d’un (1) temps mort de 30”.
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10.2. Faltes de jugadors i entrenadors
Les faltes de jugador poden ser personals, antiesportives, desqualificants i tècniques, i han
de ser anotades a compte del(s) jugador(s).
Les faltes comeses per l’entrenador, l’entrenador adjunt, els substituts i els acompanyants de
l’equip, són faltes tècniques o desqualificants i han de ser inscrites a compte de l’entrenador.
FCBQ
Les faltes s’anotaran en les caselles corresponents dels jugadors i entrenadors amb el format
següent: El minut en que s’han comès amb un número petit a sota en funció del nombre de
tirs lliures, i una lletra com índex en les faltes tal com s’indica en aquest capítol.

Minut en que
s’ha comés la
falta

8

C
1

Tipus de falta

Minut de joc

FEB - ACB-ULEB-FIBA
Les faltes s’anotaran en les caselles corresponents dels jugadors i entrenadors amb el format
següent: P, T, U, D, C, B, o F amb un número petit al costat en funció del tipus de falta i de la
seva posterior administració.
P

FALTA PERSONAL

T

FALTA TÈCNICA

U

FALTA ANTIESPORTIVA

D

FALTA DESQÜALIFICANT

C

FALTA TÉCNICA A L'ENTRENADOR

B

FALTA TÉCNICA A LA BANQUETA

F

FALTA DESQÜALIFICANT PER INVASIÓ A PISTA

T

FALTA TÉCNICA EN UN INTERVAL
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10.2.1. Faltes de jugador
FALTA PERSONAL, SENSE LLANÇAMENTS:
FCBQ

S’anotarà el minut en el qual s’ha realitzat la falta.

FEB - ACB

S’anotarà una “P” gran corresponent a la falta
personal.

FALTA PERSONAL, AMB LLANÇAMENTS D’ 1, 2 o 3 TIRS:
FCBQ

FEB- ACB

En aquest cas anotarem el minut en el qual s’ha Qualsevol falta que impliqui tirs lliures, s’indicarà
realitzat la falta seguida del número de llançaments afegint el número de tirs lliures (1, 2 o 3 ), a la part
inferior dreta de la lletra corresponent.
corresponents a la penalització que s’administrarà.

FALTA PERSONAL, AMB LLANÇAMENTS COMPENSATS:
Totes les faltes dels dos equips que impliquen penalitzacions de la mateixa gravetat que es cancel·lin d’acord
amb l’article 42 (faltes en situacions especials) s’indicaran afegint una “c” petita com a sots índex.
FCBQ

En aquest cas s’indicarà afegint una “c” petita al
costat de la lletra corresponent.

FEB- ACB

En aquest cas s’indicarà afegint una “c” petita al
costat de la lletra corresponent.

FALTA TÈCNICA A UN JUGADOR DE PISTA :
FCBQ

Número del minut en el que s’ha realitzat i una “T”
d’índex i com a subíndex 1 tir lliure (totes les faltes
tècniques tenen una sanció d’1 tir lliure).
Quan un jugador sigui sancionat amb dues faltes
tècniques, s’indicar amb les lletres GD

s’ha de realitzar
informe però no s’ha de retirar la
llicència del jugador infractor.
Recordem que en aquest cas

FEB- ACB

S’anotarà amb una “T” gran indicant com a subíndex
1 tir lliure (totes les faltes tècniques tenen una sanció
d’1 tir lliure).
Quan un jugador sigui sancionat amb dues faltes
tècniques, s’indicar amb les lletres GD.

No s’ha de realitzar informe ni retirar la llicència
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FALTA ANTIESPORTIVA:
FCBQ

S’anotarà el minut acompanyat d’una “U” com a
índex i com a subíndex el número corresponent als
llançaments de la penalització. En el cas que a un
jugador li siguin xiulades dues faltes antiesportives,
serà desqualificat i s’anotaran a continuació les lletres
GD.

FEB- ACB

S’indicarà una “U” gran, afegint el número de tirs
lliures corresponent a la seva penalització a la part
inferior de la lletra.Recordem que amb dues faltes
antiesportives el jugador serà desqualificat indicantse GD a la següent casella buida.

En el cas que la segona falta tècnica sigui la En el cas que la segona falta tècnica sigui la
cinquena del jugador, la GD s’anotarà a continuació
cinquena del jugador, la GD s’anotarà a continuació

s’ha de realitzar No s’ha de realitzar informe ni retirar la
informe però no s’ha de retirar la llicència
llicència del jugador infractor.
Recordem que en aquest cas

FALTA DESQUALIFICANT D’UN JUGADOR DE PISTA (excepte si es tracta d’un enfrontament)
FCBQ

FEB- ACB

S’anotarà el minut de joc seguit d’una “D” com a Recordar que s’haurà de realitzar el corresponent
índex i com a subíndex el número de llançaments informe i s’adjuntarà llicència.
Al igual que la resta de faltes indicarem amb una
que s’hauran d’administrar com a penalització.
L’àrbitre realitzarà el informe corresponent al dors de “D” gran seguida del número de tirs corresponents
a la penalització a la part inferior de la lletra.
l’acta i retirarà la llicència.
FALTA DESQUALIFICANT D’UN JUGADOR SUPLENT: (excepte si es tracta d’un enfrontament)
FCBQ

S’indicarà de la mateixa manera que una falta
desqualificant d’un jugador a pista i a més se li
carregarà una falta a la banqueta que s’anotarà amb
el minut acompanyat d’una “B” com a índex i com a
subíndex el número 1, corresponent al tir lliure de la
falta tècnica
Recordar que aquestes faltes no compten com a
faltes d’equip.
S’haurà de realitzar el corresponent informe i adjuntar
llicència federativa.

FEB- ACB

S’indicarà de la mateixa manera que una falta
desqualificant d’un jugador a pista i se li carregarà
una falta tècnica a la banqueta que s’indicarà amb
una “B” seguida del número 1, corresponent al tir
lliure de la falta tècnica
Aquestes faltes no comptaran com a faltes
d’equip.
S’haurà de realitzar informe i adjuntar llicència
federativa.
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F. DESQUALIFICANT TENINT EL JUGADOR CINC FALTES: (excepte si es tracta d’un enfrontament)

a) QUAN AQUESTA ÉS LA 6a FALTA A PISTA A CONTINUACIÓ DE LA 5a (la taula encara no
ha comunicat que es tracta de la cinquena falta del jugador)
FCBQ

FEB- ACB

Si el jugador ha comés les cinc faltes personals, la
Si un jugador ja ha comès cinc faltes, la falta “D” s’inscriurà al costat de la última casella i es
s’inscriurà tal com s’ha indicat anteriorment, al costat registrarà una falta tècnica a la banqueta.
de la última casella, i es registrarà una falta tècnica a
la banqueta.

b) QUAN AQUESTA ÉS LA SISENA I EL JUGADOR ESTÀ A BANQUETA:
FCBQ

S’indicarà de la mateixa manera que una falta
desqualificant d’un jugador a pista i a més se li
carregarà una falta a la banqueta que s’anotarà amb
el minut acompanyat d’una “B” com a índex.
Recordar que aquestes faltes no compten com a
faltes d’equip.

FEB- ACB

S’indicarà de la mateixa manera que una falta
desqualificant d’un jugador a pista i se li carregarà
una falta tècnica a la banqueta que s’indicarà amb
una “B” gran.
Aquestes faltes no comptaran com a faltes
d’equip.

En tots els casos de faltes desqualificants s’ha de realitzar el corresponent informe i adjuntar
la llicència federativa del jugador infractor. Les tècniques carregades a les banquetes com a
conseqüència de desqualificants a gent de la banqueta no comporten sancions addicionals.
FALTES DESQUALIFICANTS PER ENFRONTAMENTS, BARALLES, INVASIÓ DE PISTA, ETC.
(ART. 39)
F. DESQUALIFICANT PER INVASIÓ DE PISTA, SEGONS L’ART. 39, D’UN JUGADOR QUE NO TÉ CINC
FALTES:
FCBQ

Emplenarem amb “F” les caselles buides restants, i a
més se li carregarà una falta tècnica a la banqueta tal
com s’ha indicat anteriorment.
Aquestes faltes no comptaran com a faltes
d’equip.
Recordar que l’àrbitre realitzarà l’informe
corresponent i retirarà la llicència/es.

FEB- ACB

S’indicarà amb tantes “F” majúscules com tantes
caselles buides restin, a més de d’una falta tècnica a
la banqueta.
Aquestes faltes no compten per a les faltes
d’equip.
Recordar que l’àrbitre realitzarà l’informe i
retirarà la llicència.
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F. DESQUALIFICANT, PER INVASIÓ DE PISTA, SEGONS L’ART. 39, D’UN JUGADOR QUE TÉ 5
FALTES:
FCBQ

Si es tracta d’un jugador que té cinc faltes
personals, aquesta falta s’inscriurà al costat de la
cinquena casella indicant-la amb una “F” com i una
falta tècnica a la banqueta.
Cal recordar que les faltes desqualificants per
invasió de pista, així com les faltes que
s’apunten a la banqueta NO compten per a les
faltes d’equip.

FEB- ACB

Si un substitut ja ha comès cinc faltes, la “F”
s’inscriurà al costat de la última casella, i es
registrarà una tècnica a la banqueta.
Cal recordar que les faltes desqualificants per
invasió de pista, així com les faltes que s’apunten
a la banqueta NO compten per a les faltes
d’equip.

FALTA DESQUALIFICANT, PER INVASIÓ DE PISTA, SEGONS L’ART. 39, D’UN JUGADOR SI ÉS LA
CINQUENA FALTA DEL SUBSTITUT:
FCBQ

S’anotarà amb una “F” i anotarem a més una falta
tècnica a la banqueta.
No comptarà com a faltes d’equip.
Es retirarà la llicència i es realitzarà l’informe
corresponent.

FEB- ACB

S’indicarà amb una “F” majúscula corresponent a
invasió de pista d’un jugador a més d’una falta
tècnica a la banqueta.
No comptarà com a faltes d’equip.
Es retirarà la llicència i es realitzarà l’informe
corresponent.

10.2.2. Faltes d’entrenador
FALTA TÈCNICA A L’ENTRENADOR:
FCBQ

Falta tècnica a un entrenador pel seu comportament
personal antiesportiu l’anotarem amb el número del
minut en el que s’ha comès amb una “C” com índex,
per no confondre-la amb una falta “c” compensada i
com a subíndex el número corresponent als
llançaments que s’hauran d’administrar com a
penalització.
En cas de una segona falta tècnica de tipus C
inscriurem un “GD” a l’espai restant.

FEB- ACB

Falta tècnica a un entrenador pel seu comportament
personal antiesportiu l’anotarem amb una “C”
majúscula i un “1” de subíndex corresponent als
llançaments corresponents a la penalització de la
falta.
En cas de una segona falta tècnica de tipus C
inscriurem “GD” al següent espai
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Si la falta tècnica a l’entrenador és per qualsevol
altra raó no comesa per ell o contra un membre
de la banqueta, anotarem el minut en el que s’ha
comès amb una “B” com a índex i coma
subíndex un “1” corresponent als tirs lliures que
caldrà llançar.

Si la falta tècnica a l’entrenador és per qualsevol
altra raó no comesa per ell o contra un membre
de la banqueta, anotarem la falta amb una “B”
majúscula i “1” com a subíndex corresponent als
llançaments que corresponen a la penalització de
la falta.

En cas que l’entrenador sigui desqualificat per tres
tècniques, caldrà afegir “GD” a l’espai entre
l’alineació i el tempteig arrossegat. Aquest haurà
d’abandonar l’ instal·lació.

En el cas que l’entrenador sigui desqualificat per
tres tècniques caldrà afegir “GD” a l’espai entre
l’alineació i el tempteig arrossegat. Aquest haurà
d’abandonar l’ instal·lació.

Sempre s’ha de fer informe, però només es retirarà En aquesta situació no es retirarà llicència ni
la llicència quan l’entrenador principal sigui es farà informe.
desqualificat per dues faltes tècniques de tipus C, o
una combinació de tres tècniques on hi hagi dos C.
FALTA DESQUALIFICANT A L’ENTRENADOR PRINCIPAL:
FCBQ

FEB- ACB

S’anotarà el minut de la falta seguida d’una “D” S’indicarà amb una “D” gran indicant el número de
com a índex i el nombre de tirs lliures com a sots- tirs a la part dreta inferior de la lletra.
índex.
FALTA DESQUALIFICANT A L’ENTRENADOR AJUDANT:
FCBQ

FEB- ACB

S’anotarà el minut de joc amb una “D” com a índex, a S’indicarà amb una “D” gran a la casella de
més d’una falta tècnica a la banqueta “B” a l’entrenador ajudant a més d’una falta tècnica a la
l’entrenador i es penalitzarà amb un tir lliure i banda.. banqueta.
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FALTA DESQUALIFICANT A L’ENTRENADOR PRINCIPAL I POSTERIORMENT A L’ENTRENADOR
AJUDANT:
FCBQ

FEB- ACB

S’anotarà a cada entrenador el minut de joc amb una
S’indicarà amb una “D” gran a la casella cada
“D” com a índex, i un 2 com a sots-índex.
entrenador amb un 2 com a sot-índex.
FALTA DESQUALIFICANT A UN ACOMPANYANT D’EQUIP
a) QUAN AQUEST ACOMPANYANT ÉS INSCRIT A L’ACTA DE JOC
FCBQ

A les actes de les competicions FEB no existeix la
possibilitat de carregar directament la falta
desqualificant als acompanyants. I per tant s’anotarà
com s’indica al punt següent

S’anotarà el minut i una D com a superíndex a la
casella de l’acompanyant desqualificat, i una
tècnica de tipus B a l’entrenador de l’equip.
b) QUAN AQUEST ACOMPANYANT NO ÉS INSCRIT A L’ACTA DE JOC
FCBQ

Es registrarà una falta tècnica de tipus B
(banqueta) a l’entrenador de l’equip. Caldrà fer un
informe on es reculli que aquesta tècnica correspon
a una falta desqualificant.

FEB- ACB

S’indicarà amb una “B” acompanyada del número de
tirs lliures que penalitza la falta a la part inferior de la
lletra. Cal fer l ’informe corresponent al dors de l’acta
fent referència a l’acompanyant desqualificat.

FALTA DESQUALIFICANT, PER INVASIÓ DE PISTA, SEGONS L’ARTICLE 39, ON PARTICIPA EL
PRIMER ENTRENADOR
FCBQ

Si l’entrenador d’un equip participa en una situació
d’enfrontament (no per posar pau), i és
desqualificat segons l’article 39, s’apuntarà a la
seva casella de faltes el minut amb una D
superíndex i un 2 de sotsíndex seguit de F.
Independentment
del
número
de
jugadors/acompanyants
desqualificats,
si
l’entrenador es desqualificat aquesta falta tindrà
una sanció de dos tirs lliures.

FEB- ACB

Si l’entrenador d’un equip participa en una situació
d’enfrontament (no per posar pau), i és
desqualificat segons l’article 39, s’apuntarà a la
seva casella de faltes una D amb un 2 de sotsíndex
seguit de F.
Independentment
del
número
de
jugadors/acompanyants
desqualificats,
si
l’entrenador es desqualificat aquesta falta tindrà
una sanció de dos tirs lliures.
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FALTA DESQUALIFICANT, PER INVASIÓ DE PISTA, SEGONS L’ARTICLE 39,
a) DEL PREPARADOR AJUDANT (O DE QUALSEVOL ACOMPANYANT INSCRIT A L’ACTA DE
JOC)
FCBQ

FEB- ACB

Si el segon entrenador (o qualsevol membre de la Si el segon entrenador és desqualificat per una
banqueta inscrit a l’acta) és desqualificat per una invasió de pista, s’ompliran les seves caselles amb
invasió de pista, s’ompliran les seves caselles amb la lletra F, i s’anotarà una falta tècnica de tipus B a
la lletra F, i s’anotarà una falta tècnica de tipus B a l’entrenador de l’equip.
l’entrenador de l’equip.
b) DE QUALSEVOL ACOMPANYANT NO INSCRIT A L’ACTA DE JOC
FCBQ

Es registrarà una falta tècnica de tipus B
(banqueta) a l’entrenador de l’equip. Caldrà fer un
informe on es reculli que aquesta tècnica correspon
a una falta desqualificant de tipus F.

FEB- ACB

S’indicarà amb una “B” acompanyada del número de
tirs lliures que penalitza la falta a la part inferior de la
lletra. Cal fer l ’informe corresponent al dors de l’acta
fent referència a que l’acompanyant ha estat
sancionat amb una falta desqualificant de tipus F.

c) DEL PRIMER I SEGON ENTRENADOR
FCBQ

Si l’entrenador d’un equip participa en una situació
d’enfrontament (no per posar pau), i és
desqualificat segons l’article 39, s’apuntarà a la
seva casella de faltes el minut amb una D
superíndex i un 2 de sotsíndex seguit de F. Les
caselles de l’entrenador ajudant s’ompliran de F.
Independentment
del
número
de
jugadors/acompanyants
desqualificats,
si
l’entrenador es desqualificat aquesta falta tindrà
una sanció de dos tirs lliures.

FEB- ACB

Si l’entrenador d’un equip participa en una situació
d’enfrontament (no per posar pau), i és
desqualificat segons l’article 39, s’apuntarà a la
seva casella de faltes una D amb un 2 de sotsíndex
seguit de F. Les caselles de l’entrenador ajudant
s’ompliran de F.
Independentment
del
número
de
jugadors/acompanyants
desqualificats,
si
l’entrenador es desqualificat aquesta falta tindrà
una sanció de dos tirs lliures.
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10.2.3. Quadre resum d’exemples de situacions d’informe i retirada de
llicència.
INFORME AL
DORS

INCIDÈNCIA

RETIRADA DE
LA LLICÈNCIA

Jugador amb 2 Faltes antiesportives

SÍ

NO

Preparador exclòs per 2 tècniques “C”
(inclou la combinació de 2 C i una B)

SÍ

SÍ

Preparador exclòs per 3 tècniques B o dos
tècniques de tipus B i una C

SÍ

NO

Qualsevol participant desqualificat

SÍ

SÍ

10.2.4. Faltes en intervals
Segons l’article 41.1.2. totes les faltes tècniques dels
components d’un equip comeses durant un interval de joc (20
minuts abans d’iniciar-se el partit, entre els períodes, entre el
4rt període o períodes extres), es consideren realitzades en el
període següent, pel que s’anotaran com una falta tècnica
comesa durant el partit, s’anota com qualsevol falta tècnica.
Així mateix totes les faltes s’anotaran a l’acta i comptaran
per a les faltes d’equip del període següent excepte que es
senyalitzi en l’interval del 4rt període i període extra d’un
partit empatat, llavors comptarà com a continuació del 4rt
període.
FCBQ

FEB- ACB

La penalització sempre serà d’1 tir lliure i :
Si la falta s’ha assenyalat abans de l’inici del partit (quan la pilota és tocada
legalment pels saltadors) es llançarà 1 tir lliure i a continuació s’efectuarà el salt
entre dos.

32

TASQUES DE L’AUXILIAR DE TAULA
Manual del CABQ-EABQ
2013-14

Si és entre els altres períodes, es llançarà 1 tir lliure i es donarà la pilota per
efectuar un servei de mig camp davant de la taula d’auxiliars al mateix equip que
ha efectuat els tirs lliures, i la fletxa d’alternança no es tocarà.
Cal recordar que la sanció de les faltes d’interval són dos tirs lliures i banda. En el moment
de realitzar el servei inicial del període no s’ha de tocar la fletxa d’alternança.
Si la falta és comesa per un component de l’equip disposat per jugar comptarà com a falta
d’equip.
Si la falta és assenyalada a un entrenador
s’anotarà com a “C”, i si és a l’ajudant d’entrenador
B
o acompanyant d’equip com a “B” i s’anotarà segons el format de la competició corresponent.

10.2.4. Jugador amb cinc faltes
Un jugador que cometi cinc faltes, ja siguin personals o tècniques, serà informat per l’àrbitre i
haurà d’abandonar el partit immediatament. Haurà de ser substituït en 30 segons.
Les faltes comeses per un jugador que hagi comès anteriorment la seva cinquena falta es
consideraran faltes de jugador exclòs i s’anotaran a l’acta a l’entrenador com una “B”. Aquesta
participació il·legal serà penalitzada en el mateix moment de descobrir-se, sense posar als
adversaris en desavantatge. Les seves cistelles, faltes comeses o rebudes seran vàlides.
Si un jugador que ha comès la seva cinquena falta, i no se li ha comunicat aquest fet, continua
o torna a entrar en el partit, haurà de sortir del mateix quan es descobreixi l’error (sense posar
als adversaris en desavantatge). En aquest cas no es considerarà sanció per la participació
il·legal del jugador. Seran vàlides les cistelles, i si comet una falta o és objecte de falta, es
considerarà com a falta de jugador. Si l’error és descobert per l’anotador, cridarà als àrbitres a
la primera situació de pilota morta. Les faltes que cometi aquest jugador s’anotaran al costat
de la cinquena casella de falta de jugador, habilitant un espai similar per aquest fet
excepcional, i comptaran com a faltes d’equip.
Si a un jugador que ha comès la2 seva cinquena falta se li xiula una tècnica, aquesta
s’inscriurà com a tècnica a la banqueta a l’entrenador segons el model d’acta que
correspongui.
Exemple d’anotació de falta personal a un jugador que ja ha comés cinc faltes personals i no li
ha estat notificat:
FCBQ

FEB- ACB
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10.3. Faltes d’equip
FCBQ
Cada equip disposa de quatre espais a l’acta per a cada període (just per sota del nom de
l’equip i per sobre dels noms dels jugadors) en els que es registraran les faltes d’ equip.
Sempre que un jugador cometi una falta, sigui personal, antiesportiva, desqualificant (excepte
per l’Art. 39) o tècnica, l’anotador marcarà amb una aspa diagonal per cada quadre (“X”), fins
arribar a les quatre faltes, moment en què s’inscriurà el minut en què s’ha comès la quarta
falta. Si no s’arriba a les quatre faltes d’equip, s’anul·laran els quadres no utilitzats amb una
doble línia horitzontal, inclosa la casella del minut en què s’anotaria la quarta falta.

FEB - ACB
Quan els equips arriben a la 4a falta, aquesta es fa constar com les anteriors, amb una altra
creu. Les caselles no utilitzades també s’anul·laran amb una doble línia horitzontal.
FEB

ACB

10.4. Tancament de les Faltes. Descans i Final de l’encontre
Al descans, les faltes de jugadors i entrenadors seran tancades amb una ratlla en color
negre/blau, emmarcant totes les faltes d’aquesta part (1r i 2n període).
Al final de l’encontre, les caselles de faltes no fetes
servir, es tancaran amb una línia horitzontal. En cas
de pròrrogues no cal tancar les faltes corresponents
a la segona part (3r i 4rt període), atès que les
pròrrogues són una continuació del 4rt període.
FCBQ
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FEB
Als partits corresponents a les competicions organitzades per la FEB, caldrà tancar les faltes
tal i com indica el “Manual Interactivo del Oficial de Mesa de la FEB”:
“Un cop finalitzada la primera part (i el quart període en cas de que s’hagi de
disputar una pròrroga), l’anotador dibuixarà una línia gruixuda de color blau (color
del segon període) entre els espais utilitzats i els que no s’hagin utilitzat. Al final dl
partit s’anul·laran els espais restants amb una línia horitzontal.”
És a dir, a més de tancar les faltes a la mitja part caldrà fer-ho entre el final del partit i els
períodes extres. El primer període extra es realitzarà en color vermell, el segon el color blau,
el tercer en vermell i així successivament.

Tancament mitja part

Tancament 4t període
(en cas de pròrroga)

Tancament final període

10.5. Puntuació Acumulada
L’anotador/a ha de portar cronològicament el compte acumulat dels punts aconseguits pels
dos equips.
FCBQ
L’anotador portarà un resum acumulat cronològic dels punts
aconseguits per ambdós equips en les quatre columnes habilitades per
això. En una mateixa fila no han d’aparèixer anotacions d’ambdós
equips, ni podrà quedar cap casella en blanc.
Cada columna es divideix en cinc espais verticals.
Per a cada part (1r i 2n període – 3r i 4rt període), hi ha dos blocs de
cinc columnes, mentre que pels períodes extres només n’hi ha un.
35

TASQUES DE L’AUXILIAR DE TAULA
Manual del CABQ-EABQ
2013-14

A cada bloc, la columna central, que està ombrejada i encapçalada
per la lletra “M”, està reservada per al minut de joc, en ella s’ha
d’inscriure el minut de joc en què es produeix una cistella de dos/
tres punts o llançaments lliures. La numeració serà del minut “1” al
“10”, excepte en els períodes extra que serà del minut “11” al “15” o
posteriors si n’hi hagués més pròrrogues. Només s’inscriu el minut la
primera vegada en què es produeix alguna situació en aquell minut.
És molt obligatori que l’anotador diferenciï la mida dels dorsals dels jugadors, tempteig i minut
de joc de la següent forma:


El dorsal del jugador que encistella i el minut de joc es faran en una mida més petita.



El tempteig acumulat es farà en mida més gran.

El dorsal del jugador que
encistella i el minut de joc es
faran en una mida més
petita.

El tempteig arrossegat
es farà en mida més
gran.

En l’encapçalament dels blocs, s’ha d’inscriure el sentit d’atac dels equips. Per a tots els
partits, l’equip anomenat en primer lloc (local) tindrà la banqueta i la pròpia cistella a
l’esquerra de la taula pels auxiliars (estant as seguts a la taula) així que s’haurà d’escriure “B A”. Ara bé, si els equips es posen d’acord, poden intercanviar banquetes i cistelles i anotarem
“ A - B ”.
A la segona part (3r i 4rt període) s’ha d’intercanviar la direcció de joc, mentre que totes les
pròrrogues tenen el mateix sentit que la segona part.
Per a cada una de les dues columnes encapçalades per “A” i “B”, s’ha d’anotar, a la columna
de l’esquerra, el número del jugador i, a la columna de la dreta, el resultat acumulat.
En una fila només es pot anotar una cistella.
En cas de tirs lliures, s’ocuparan tantes files com llançaments
s’hagin de fer.
En cas de no poder emplenar l’última fila d’un bloc com a
conseqüència d’un parèntesi per dos o tres tirs lliures, s’ha
d’anul·lar cada casella d’aquesta fila, tret de la corresponent al
minut, amb una petita línia horitzontal.
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Anotació de les Cistelles
Cistella d'1 punt:
Com a conseqüència d’un tir lliure, es dibuixa un parèntesi que agafi el
número de tirs lliures que es llencin i s’anota el número del jugador a la fila
del primer llançament.
Si el tir lliure és aconseguit, s’anota el punt que correspon i, en cas contrari,
s’anota una petita línia horitzontal.
Cistella de 2 punts:
S’anota el número del jugador que ha aconseguit la cistella i la
xifra del punt que correspon.
Cistella de 3 punts:
S’anota el número del jugador que ha aconseguit la cistella dins
d’un cercle i a continuació la xifra de la puntuació acumulada
que corresponguin.
Autocistella:
- En cas de produir-se per error una autocistella, aquesta s’anota al capità en pista
de l’equip que ha aconseguit els punts.
- En cas de produir-se deliberadament, recordeu que és violació i la cistella serà
anul·lada.
Els punts aconseguits per un jugador quan la cistella no és reeixida (un jugador toca
l’anella o el tauler durant un llançament....) es registraran com si els hagués anotat el
jugador que va realitzar el llançament.
Tancament període
Inici període
Al començament de cada període,
l’anotador continuarà portant el registre
cronològic dels punts anotats encapçalant
la columna següent.

Sempre que resulti possible, l’anotador haurà de comprovar el seu tempteig amb el
marcador del partit. Si existeix alguna anomalia i el seu tempteig és correcte, ha
d’adoptar d’immediat les mesures necessàries per tal que es corregeixi el marcador. En
cas de dubte o si algun dels equips presenten objeccions a l’esmentada correcció, ha
d’informar a l’àrbitre principal tan aviat com la pilota quedi morta i s’aturi el rellotge de
partit.
En cas que hi hagi un únic tir lliure com a conseqüència d’una
falta amb cistella convertida de dos o tres punts, no s’ha de
posar el número del jugador davant del parèntesi.
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FEB-ACB
L’anotador portarà un resum cronològic acumulat dels punts
aconseguits pels equips.
A l’acta hi trobarem quatre columnes per al tempteig
acumulat i cada una està composta per quatre espais
verticals. Els dos espais iguals de l’esquerra són per a
l’equip “A” i els dos espais iguals de la dreta són per a
l’equip “B”. Els espais centrals són per al tempteig acumulat
(160 punts) de cada equip.
L’anotador traçarà en primer lloc una línia diagonal (“/”) per
cada llançament vàlid transformat i un punt gruixut ( “.”) per
cada tir lliure vàlid transformat, sobre número total de punts
acumulats per a l’equip que acaba de realitzar el punt.
Després, a l’espai en blanc situat en el mateix costat que el
número total de punts, inscriurà el número del jugador que
ha reeixit el llançament o el tir lliure.

Anotació de les Cistelles
Donat que en la columna de la puntuació arrossegada els punts ja van impresos, només
s’haurà d’anar anotant els punts fets per a cada equip, de la següent forma:
Cistella d'1 punt:
Com a conseqüència d’un tir lliure, s’anota un punt sobre la puntuació
acumulada i, davant d’aquesta, el número del jugador. Això es repeteix per
a cada un dels tirs lliures que es converteixin. No s’ha d’anotar els tirs lliures
no aconseguits.
Cistella de 2 punts:
S’anota una línia diagonal sobre la puntuació
acumulada i, davant d’aquesta, el número del
jugador que ha aconseguit la cistella.

Cistella de 3 punts:
S’anota una línia diagonal sobre la puntuació
acumulada i, davant d’aquesta, el número del
jugador que ha aconseguit la cistella, dins d’un
cercle.
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Autocistella:
En cas de produir-se per error una autocistella, aquesta s’anota al capità en pista de
l’equip que ha aconseguit els punts.
En el cas de violacions per interposició o interferència, en que la sanció sigui concedir
la cistella, aquesta s’anotarà com una cistella aconseguida amb normalitat.
Al final de cada període l’anotador traçarà un cercle gruixut
(“O” ) al voltant de l’últim total de punts anotats per a cada
equip i una línia horitzontal gruixuda per sota dels punts i el
número del jugador que els va anotar.
Al començament de cada període, l’anotador continuarà
portant el registre cronològic dels punts anotats des del punt en
que es va interrompre.
L’anotador haurà d’anar comprovant constantment el seu tempteig amb el marcador
del partit. Si existeix alguna anomalia i el seu tempteig és correcte, ha d’adoptar d’
immediat les mesures necessàries per a que es corregeixi el marcador. En cas de
dubte o si algun dels equips presenten objeccions a l’esmentada correcció, ha
d’informar a l’àrbitre principal, tan aviat com la pilota quedi morta i s’aturi el rellotge de
partit.
Els punts aconseguits quan la cistella no és reeixida (un jugador toca l’anella o el tauler
durant un llançament, etc.) es registraran com si els hagués anotat el jugador que va
realitzar el llançament.
En cas que hi hagi un únic tir lliure com a conseqüència d’una falta amb
cistella convertida de dos o tres punts, s’ha d’anotar d’igual manera que
es registra un punt de tir lliure. En el cas de que aquest no fos reeixit,
no s’anotarà res.

10.6. Tancament de la puntuació acumulada en cada període i període
extra
FCBQ
Per fer el tancament dels períodes, s’utilitzaran tres files de caselles en cada columna. En la
primera es farà una línia horitzontal a mitja casella, en la segona es posarà el resultat i en la
tercera una doble línia horitzontal, també a mitja casella.
A l’inici de cada període (i primer període extra si és necessari), s’encapçalarà el resultat
anterior i es farà una línia horitzontal a la mateixa casella del resultat.
Si fos necessari un segon període extra, es tanca el primer període amb una línia horitzontal
gruixuda i se segueix a continuació.
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A tots els efectes es considera que els períodes extres són una continuació del quart període.
Per aquest motiu els equips continuaran atacant a la mateixa cistella, i no la canviaran a les
successives pròrrogues.
El minut de joc serà del 11 al 15 pel primer període extra, del 16 al 20 pel segon, etc.
Tancament final de
període

Tancament
períodes extra

1ª pròrroga

Tancament
entre
períodes
extra

2ª pròrroga
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FEB-ACB
Al final de cada període cal fer un cercle en el resultat acumulat de cada equip, i una ratlla
horitzontal sota cadascun d’aquests.
Al final de l’encontre cal fer el mateix, però amb la diferència que la ratlla horitzontal és doble.
A més a més es traçarà una ratlla diagonal, des d’aquesta línia doble, d’esquerra a dreta fins
al final de la columna en la que s’està.
En cas d’empat, es tancarà el 4t període com s’ha fet en el tres períodes anteriors i s’aplicarà
el procediment de final de partit al final de la pròrroga.
Les successives prórrogues que s’haguessin de disputar es confeccionaran en color vermell
el primer període extra, blau el segon, vermell el tercer, etc.

Tancament final de
període (o període
extra)

Tancament final
partit
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10.7. Error en el Tempteig Acumulat
Es poden cometre els següents errors significatius en registrar el tempteig acumulat a
l’acta:
Es converteix una cistella de tres punts però només s’anoten dos punts al tempteig
Es converteix una cistella de dos punts però se n’afegeixen tres en el tempteig
S’anoten punts a l’equip que no els ha aconseguit.
Si es descobreix un error d’anotació :
Durant el partit, l’anotador ha d’esperar a la primera ocasió de pilota morta per fer sonar
el seu senyal i informar als àrbitres de l’errada.
Al final del temps de joc, però abans de la signatura de l’àrbitre principal, l’error ha de
corregir-se , encara que l’esmentada correcció afecti al resultat final del partit.
Després de que l’àrbitre principal hagi signat l’acta, l’error no pot corregir-se. L’àrbitre
principal ha d’enviar un informe detallat als organitzadors de la competició.
En qualsevol cas, s’ha de corregir l’anotació, i si no queda clar el desenvolupament del partit,
s’ha d’explicar al dors de l’acta. Es pot procedir de la següent forma :

MODEL FEB - ACB
Ratllar

Esperar

Ratllar

Cistella canviada d’equip

X

X

Tirs lliures canviats d’equip

X

X

Tir en una falta que no és de
llançament

X

X

Tir lliure convertit o no

X

Triple per cistella de dos
punts o viceversa
Número d’anotador erroni

X

Rectificar

MODEL FCBQ
Rectificar

Esperar

X

X

X

X

X

Falta anotada a un jugador
que no li correspon

X

X

Temps mort anotat a l’altre
equip

X

X

En els casos en que es recomana esperar, si al final de la fase de joc en que s’ha
produït l’error aquest no s’ha pogut rectificar, o si al final del partit no s’ha produït la
falta o el temps mort, s’haurà de ratllar.
L’àrbitre principal serà l’encarregat de determinar si és necessari fer un informe per
aclarir les possibles correccions que s’hagin realitzat a l’acta del partit.
42

TASQUES DE L’AUXILIAR DE TAULA
Manual del CABQ-EABQ
2013-14

11. Post Partit
Un cop acabat l’encontre, l’equip
arbitral, es dirigirà al vestidor per
procedir al tancament dels temps
morts no utilitzats, de les faltes
d’equip, en cas de no arribar a les 4, i
de les personals.
Sempre utilitzarem el color blau/negre
per tancar totes les caselles no
utilitzades.

11.1. Resultat Final
El resultat de cada període s’inscriu a les caselles corresponents en color blau/negre o
vermell. Pel que fa al resultat dels períodes extra, si n’hi hagués, aquest és únic. En cas
contrari s’anul·la l’espai amb una línia horitzontal.
Cal tenir en compte les regles especials referents a les categories on s’aplica la normativa
dels 50 punts de diferència. En les categories que es juguen amb reglament de Passarel·la un
cop un equip guanya per 50 punts es deixen d’anotar les cistelles, i aquest és el resultat final
del partit. En les categories que es juguen amb reglament de minibàsquet, el resultat final del
partit mai podrà tenir una diferència més gran de 50 punts. A l’apartat 16 d’aquest manual
trobareu més informació al respecte.
S’ha d’inscriure el nom de l’equip guanyador a la casella corresponent.

11.2. Peu i Tancament de l’Acta
FCBQ
El final del partit es registrarà en el color que s’ha utilitzat en l’últim període (blau/negre) la
puntuació final i el nom de l’equip guanyador. Posteriorment, es procedirà a comprovar que
s’ha anul·lat totes les caselles que no s’hagin utilitzat (temps morts, faltes d’equip, faltes de
jugador, etc) mitjançant una línia horitzontal.
L’anotador signarà l’acta després que l’hagin signat el cronometrador i l’operador de 24
segons. Una vegada que hagi estat signada per l’àrbitre auxiliar, l’àrbitre principal serà l’últim
en aprovar i signar l’acta. Amb aquesta acció finalitzarà l’administració del partit.
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FEB-ACB
El resultat parcial de cada període es registrarà en el mateix color en que s’hagi confeccionat
aquell període. Tota la part inferior de l’acta restant, es registrarà en el mateix color en que
s’ha confeccionat l’acta (blau o negre).
Posteriorment, es procedirà a comprovar que s’ha anul·lat totes les caselles que no s’hagin
utilitzat (temps morts, faltes d’equip, faltes de jugador, firma del capità en cas de protesta, etc).
Tots els espais no utilitzats s’anul·laran mitjançant una línia horitzontal.
L’anotador signarà l’acta després que l’hagin firmat el cronometrador i l’operador de 24
segons. Una vegada que hagi estat firmada per l’àrbitre auxiliar, l’àrbitre principal serà l’últim
en aprovar i signar l’acta. Amb aquesta acció finalitzarà l’administració del partit.

11.3. Actes amb informe
En acabar el partit, l’anotador revisarà l’acta i la signarà després que hagi estat signada per la
resta d’auxiliars en els espais corresponents. Seguidament la presentarà a l’àrbitre principal
qui la revisarà i la signarà donant conformitat. En cas que hi hagi un àrbitre auxiliar, signarà
l’acta abans que l’àrbitre principal.
FCBQ
A les competicions organitzades per l’FCBQ, no existeix la possibilitat de que els equips signin
l’acta sota protesta. Únicament existeix una casella que caldrà marcar amb una X en el cas
que l’àrbitre realitzi un informe del partit.
En cas que no hi hagi informe no es marcarà res en aquesta casella.
ACTA AMB INFORME

ACTA SENSE INFORME

X
44

TASQUES DE L’AUXILIAR DE TAULA
Manual del CABQ-EABQ
2013-14

12. Normativa de l’Ús de colors a l’Acta
S’utilitzaran dos colors per a la confecció de l’acta: blau / negre i vermell.

12.1. Color Blau o Negre
Encapçalament de l’acta:
Nom complet dels equips.
Competició.
Data amb format (dia-2 xifres del mes-2 últimes xifres de l’any: 24-08-07)
Hora de començament.
Número de partit.
Lloc de l'encontre.
Cognoms i inicials dels noms dels àrbitres, així com el número de llicència.
Zones dels equips:
Nom dels equips.
Cognoms i inicials del nom dels jugadors i entrenadors.
Número del dorsal.
Tres últims dígits de la llicència dels jugadors i entrenadors.
La creu corresponent als jugadors del cinc inicial de cadascun dels equips.
La signatura de l’entrenador donant la conformitat a la sortida.
Tancament de les caselles no fetes servir en l’alineació.
Faltes comeses pels equips en el 2n i 4t període.
Temps morts del 2n i 4t període.
Comptador de faltes d’equip del 2n i 4t període.
Jugadors que entrin a jugar en el 2n i 4t període
Línia divisòria de faltes a realitzar en acabar el 2n període
Línia tancament de faltes al final del partit.
Zona inferior de l'acta:
Els resultats parcials del segon i quart períodes i els períodes extra.
El resultat final de l’encontre. Al final del partit es registrarà en el color que s’ha utilitzat
en l’últim període el resultat final i el nom de l’equip guanyador. Posteriorment, es
procedirà a comprovar que s’han anul·lat totes les caselles que no s’hagin utilitzat
(temps morts, faltes d’equip, faltes de jugador, signatura del capità en cas de
protesta...).
El nom de l’equip guanyador.
Cognoms i inicials dels noms dels auxiliars de taula, així com els números de llicència.
La signatura dels auxiliars de taula, àrbitres i capità en cas d’apel·lació.
Cognom, inicial del nom del delegat de camp i tres últims dígits de la llicència.
Cognom, inicial del nom del metge amb els tres últims números de llicència, o el
número sencer de col·legiat.
Zona d’acumulació de punts:
Desenvolupament del 2n i 4t període.
Desenvolupament dels períodes extres.
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L’anotador signarà l’acta després que l’hagin signat el cronometrador i l’operador de 24
segons. Una vegada que hagi estat signada per l’àrbitre auxiliar, l’àrbitre principal serà l’últim
en aprovar i signar l’acta. Amb aquesta acció finalitzarà l’administració del partit.
En acabar el partit, l’anotador revisarà l’acta i després la signarà juntament amb la resta
d’auxiliars en els espais corresponents. Seguidament la presentarà a l’àrbitre principal qui la
revisarà i la signarà donant conformitat. En cas que hi hagi un àrbitre auxiliar, signarà l’acta
abans que l’àrbitre principal.
En el cas d’actes de competicions Euroleague – FEB, si no hi ha apel·lació de l’acta per part
de cap equip, s’anul·len els espais de la signatura dels capitans amb una línia horitzontal.
En quant a les competicions de l’FCBQ, en cas que hi hagi informe, la marca X que es posarà
estarà en color blau (o negre).

12.2. Color Vermell
Zona dels equips :
Temps morts del 1r i 3r període.
Faltes comeses pels equips en el 1r i 3r període.
Comptador de faltes d’equip del 1r i 3r període.
Jugadors que entrin a jugar en el 1r i 3r període
El cercle que envolta la creu dels jugadors del cinc inicial d’ambdós equips
Zona d'acumulació de punts:
Desenvolupament del 1r i 3r període.
Zona inferior de l'acta:
Els resultats parcials del primer i tercer períodes i els períodes extra
FEB-ACB
Als partits corresponents a les competicions organitzades per la FEB, es farà servir el color
blau per confeccionar el primer període extra, vermell el segon, blau el tercer i així
successivament.

12.3. Ús del paper carbó
És obligatori entregar als equips una còpia de l’acta al finalitzar el partit. Aquesta còpia haurà
d’estar confeccionada en els mateixos colors que l’acta original.
En el cas dels partits de les competicions de l’FCBQ, es fan servir actes autocopiatives (amb
còpies en color negre). És obligatori fer servir paper carbó de color vermell als períodes
on es confecciona l’acta en aquest color.
En cas de fer servir un model d’acta no copiativa és obligatori disposar de paper carbó
blau o negre i vermell.
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13. Resum de normes
FCBQ

FEB

FIBA

EUROL.

ACB

Hora de partit

Real

Delegat d’equip /
acompanyants

Sí

Sí

No

No

Sí

Delegat de camp

Sí

Sí

No

No

Sí

Minut pròrrogues

11,12,13

No

No

No

No

Períodes

4

4

4

4

4

Temps morts

2-3

2-3

2-3

2-3

1-1-1-2

Números samarretes

Del 0 al 99
i el 00

Del 0 al 99 i
el 00

Del 0 al 99 i
el 00

Del 0 al 99 i
el 00

Del 0 al 99 i
el 00

BADEN

Molten BG
G7 (masc)
BG G6
(fem)

Molten

Nike

Nike

Pilota reglamentària

REGLAMENT

Designada Designada Designada Designada

CATEGORIA

TEMPS DE JOC

NORMA
ALINEACIÓ

SENIOR
SOTS – 21
JUNIOR
CADET (*)

4 PERÍODES
10 MINUTS

NO

INFANTIL
PRE INFANTIL

8 PERÍODES
5 MINUTS

SI

MINI
PRE MINI

8 PERÍODES
6 MINUTS

SI
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14. Procés de Possessió d’Alternança. Reglament i Procediment
FCBQ
1. El procés de la possessió d’alternança és un mètode d’aconseguir que la pilota estigui
viva en un servei de banda, en lloc d’un salt entre dos.
2. En situacions de salt entre dos, que no siguin les de començament de partit, els equips
rebran, en alternança, la pilota per a un servei de banda des del lloc més proper d’on es
va produir la situació de salt entre dos.
3. L’equip que no obté el control de la pilota després del salt inicial, o després del primer
control posterior al primer servei de banda produït després del salt inicial en que no ha
hagut control de pilota viva a pista, començarà el procés de la possessió d’alternança,
rebent la pilota en un servei de banda des del lloc més proper des d’on es desenvolupi la
propera situació de salt entre dos.
4. El procediment de la possessió d’alternança comença quan:
l’àrbitre posa la pilota a disposició d’un jugador per a un servei de banda, i acaba quan
:
la pilota toca o es tocada legalment per un jugador al terreny de joc, o quan l’equip que
realitza el servei comet una violació.
5. Per indicar l’equip que té dret a la pilota en un servei de banda d’acord amb el procés
d’alternança, la fletxa de possessió d’alternança apuntarà en direcció a la cistella del seu
adversari. La direcció de la fletxa d’alternança s’inverteix des del moment en que s’inicia
el joc.
6. Una violació realitzada per un equip durant el seu servei de possessió d’alternança
provoca que aquest equip perdi aquest servei. Es canviarà la direcció de la fletxa de
possessió d’alternança immediatament, indicant que l’equip contrari al que va realitzar la
violació té dret al servei de possessió d’alternança en la següent situació de salt. El joc
es reiniciarà concedint la pilota als oponents de l’equip que va realitzar la violació per tal
que efectuïn el servei de banda com qualsevol violació (és a dir que no és un servei de
possessió d’alternança).
Una falta realitzada per qualsevol equip:
durant el servei de banda per possessió d’alternança, o
abans del començament d’un període que no sigui el primer,no fa que l’equip al que li
corresponia realitzar el servei, perdi el dret a la possessió de la pilota a la pròxima
situació de possessió d’ alternança.
En el cas que es produís aquesta falta durant el servei que dóna inici al període, després
de que la pilota hagi estat posada a disposició del jugador però abans de que hagi tocat a
un jugador en el terreny de joc, es considera que la falta s’ha produït durant el temps de joc
i es penalitza en conseqüència, i per tant no es mou la fletxa d’alternança.
En el salt entre dos inicial, es produeix una acció de pilota retinguda (lluita) o realitza una
doble falta just després de que la pilota sigui legalment tocada pel saltador, no hi ha
possessió, pel que es torna a administrar un nou salt entre dos.
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Si després del salt entre dos inicial cap equip obté el control
de la pilota viva a la pista abans que l’àrbitre xiuli (fora de
banda, violació o falta) la direcció de la fletxa d’alternança no
s’establirà fins que un equip obtingui el control de la pilota
viva al terreny de joc després del servei de banda.
Si un àrbitre i/o l’anotador cometen una errada i la pilota es
concedeix a l’equip que no tenia dret al servei, una vegada
que la pilota toqui o sigui tocada per un jugador en el terreny
de joc, l’error no pot corregir-se. No obstant, l’equip que
inicialment tenia dret al servei de possessió d’alternança no el
perd i tindrà dret al servei en la pròxima situació de salt que
es produeixi.
L’anotador serà el responsable de manipular la fletxa de
possessió d’alternança i canviarà la seva direcció en el
moment que finalitzi el segon període (en presència dels
àrbitres), ja que els equips intercanviaran les cistelles durant
la segona part.
Si la fletxa de possessió d’alternança és un dispositiu electrònic, haurà de tenir unes
dimensions mínimes de 10 centímetres d’alçada per 10 d’ample. S’il ·luminarà en color
vermell brillant mostrant la direcció de la possessió d’alternança. Estarà col·locat en el
centre de la taula, clarament visible per a totes les persones relacionades amb el partit, així
com els espectadors. En competicions d’alt nivell, també estarà inclòs en el marcador
central.
Sembla una mica complicat, veritat?, però potser amb un exemple visual es veu més
clarament.

Possessió per a l’equip
blanc, fletxa per l’equip groc

Salt Inicial

La fletxa d’alternança col·locada a la taula haurà de situar-se indicant cap a on ataca l’equip
al que s’atorga la possessió d’alternança, és a dir, cap a la dreta
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Amb això estarem indicant que el següent servei com a conseqüència d’un salt entre dos,
haurà d’efectuar-lo l’equip que ataca a la nostra esquerra.

En el cas que abans que cap jugador hagi establert el control de la pilota dins de la pista
abans que aquesta surti directament fora de banda, es sancioni una violació durant el salt
entre dos o l’àrbitre sancioni una falta, la fletxa d’alternança no s’establirà fins que després
del servei un jugador hagi obtingut el control de la pilota dins de la pista.
Així a la següent oportunitat sancionada amb un salt entre dos, l’equip groc traurà de
banda.

Una vegada fet el servei, quan la pilota és legalment tocada per un jugador/a a pista,
l’anotador/a canviarà la fletxa de direcció indicant cap a on ataca l’equip blanc.

Un cop realitzat el servei la pilota és
legalment tocada per un jugador/a a pista
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Quan hem de girar la fletxa d’alternança?
Hem de girar-la cada vegada que un jugador toca la pilota legalment, dins del terreny de
joc. ( Quan s’engega el cronòmetre )

Pilota tocada
legalment per un
jugador a pista

Situació d’alternança.

Canvi de
direcció

També girarem la fletxa en el moment en que l’equip que faci el servei realitzi una violació
(triga més de cinc segons en fer el servei, el jugador que fa el servei es desplaça més d’un
metre lateralment, o aconsegueix una cistella des de la banda...)

Servei d’alternança

Violació al servei de banda

Canvi de
direcció

Quan no hem de girar la fletxa de direcció?
No girarem la fletxa quan abans d’haver finalitzat la seqüència del servei, és a dir, abans
que la pilota toqui o sigui tocada legalment dins el terreny de joc, es senyalitza una falta
personal a qualsevol dels dos equips.
En aquest cas, independentment de la sanció que s’apliqui, la fletxa no es girarà.

Servei d’alternança

Falta abans que la pilota sigui
tocada per un jugador a pista
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15. Normes d’Actuació Generals
Per realitzar la seva tasca específica, l’anotador haurà de :
Conèixer la mecànica i les normes per confeccionar l’acta.
Conèixer els senyals i la mecànica dels àrbitres per comunicar-se amb ells.
Memoritzar el número de jugador que intenta la cistella, particularment en situacions
de rebot.
Memoritzar el número de jugador que llença els tirs lliures, especialment si es
concedeix un temps mort (per evitar el canvi de jugador)
Prestar atenció al senyal de l’àrbitre en llançaments de tres punts. (Encara que ens
sembli un intent molt clar de dos o de tres, és l’àrbitre qui té la decisió.)
Repetir els detalls de la falta marcada per l’àrbitre abans d’anotar-la
Repassar en veu alta les faltes del jugador i d’equip per confirmar-les amb els altres
auxiliars de taula.
Repassar en veu alta el resultat (sempre en ordre A-B) per confirmar-lo amb els
altres auxiliars de taula.
Advertir al cronometrador de la sol·licitud de temps mort, especialment després de
cistella reeixida.
Informar ràpidament a la resta dels auxiliars quan un jugador realitza la seva
cinquena falta o dues faltes antiesportives .
Ajudar a l’operador de 24 segons durant els últims segons de possessió, dient-li el
“continua”, “fora” o “tir”....
Conèixer la regla de la possessió d’alternança per manipular amb eficiència la fletxa
d’alternança.
Dins del capítol del Manual de l’Auxiliar de Taula on es tracta la mecànica, podreu consultar una
descripció detallada de les tasques a realitzar per cada auxiliar de taula a les diferents situacions que
es poden donar en un partit.
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16. Normatives específiques de complimentació d’actes
16.1. Acta de minibàsquet

Colors
Cada període es canviarà de color a l’acta.

Alineació
El cinc inicial de cada període es marca amb una creu en el color
corresponent a aquell període.
Quan es produeix una substitució, el jugador substituït no rep cap marca, i
el jugador substitut s’assenyala amb una creu envoltada d’un cercle.
Les sortides corresponents als períodes extres no s’han d’anotar a l’acta.
Els entrenadors han de donar i confirmar sortides amb la seva signatura
abans de cada període. El color de la signatura és indiferent.

Tempteig i arrossegament de punts
Cada període s’inicia amb el resultat de 0-0.
Els períodes es fan a la mateixa columna on ha finalitzat el període
anterior.
Cal fer una capçalera per indicar l’inici de cada període.
El minutatge del partit va des del 1 fins al 48. En cas de períodes extres
continua amb 49, 50...
Si el resultat final del partit, un cop sumats tots els períodes, reflexa una diferència
major de 50 punts, el resultat es corregirà i el tempteig de l’equip guanyador serà
igual al de l’equip perdedor més cinquanta punts.
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16.2. Acta de passarel·la

Colors
Es mantindrà el color per cada bloc de dos períodes.
Alineació
El cinc inicial de cada període es marca amb una creu en el color
corresponent a aquell període.
Quan es produeix una substitució, el jugador substituït no rep cap marca, i
el jugador substitut s’assenyala amb una creu envoltada d’un cercle.
Les sortides corresponents als períodes extres no s’han d’anotar a l’acta.
Els entrenadors han de donar i confirmar sortides amb la seva signatura abans de
cada període. El color de la signatura és indiferent.

Tempteig i arrossegament de punts
A cada columna es fan dos períodes.
Entre els dos períodes que es realitzen a una mateix columna es
traçarà una línia horitzontal.
El minutatge del partit va des del 1 fins al 40. En cas de períodes extres
continua amb 41, 42...
En el moment que un equip guanya per una diferència de 50 punts,
deixen d’anotar-se les cistelles, però es continuen anotant les faltes i les
sortides.
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17. Error Rectificable
17.1. Teoria de la Regla
Els àrbitres poden rectificar un error si, per distracció, una regla no ha estat aplicada
correctament, com a resultat solament de les següents situacions:
Concedir un llançament(s) lliure(s) no merescut(s).
No concedir un llançament(s) lliure(s) merescut(s).
Concedir o anul·lar punts per error per part dels àrbitres
Permetre a un jugador, a qui no correspon, d’intentar un(s) llançament(s) lliure(s).
Per poder ser rectificables, els errors esmentats anteriorment, els àrbitres, el comissari o
oficial(s) de taula han de descobrir-ho abans que la pilota esdevingui viva, després de la
primera pilota morta que segueix la posada en marxa del rellotge feta després de
l’error.
Situacions prèvies i posteriors a l’error:

ERROR
MORTA

VIVA

RELLOTGE
EN MARXA

MORTA

L’ERROR ÉS RECTIFICABLE

VIVA

L’ERROR
NO ÉS
RECTIFICABLE

TOTS ELS ERRORS PASSEN
DURANT UNA PILOTA MORTA

ES COMET L’ERROR
La pilota passa a estar viva

L’error és rectificable

El rellotge es posa o continua en marxa

L’error és rectificable

Pilota morta

L’error és rectificable

Pilota viva

L’error ja no és rectificable
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Si l’error rectificable és descobert per un dels àrbitres, aquest podrà aturar el joc immediatament,
sempre que no posi a cap dels equips en una situació de desavantatge.
Si és un dels auxiliars de taula el que descobreix l’errada, caldrà que esperi a la primera situació de
pilota morta abans de cridar l’atenció dels àrbitres fent sonar la botzina, aturant d’aquesta forma el joc.
Tanmateix, si aquesta situació es produeix durant els darrers segons de joc, l’anotador ho notificarà als
àrbitres immediatament, i no esperarà a la primera situació de pilota morta, sempre que la correcció de
l’errada pugui afecta al resultat final del partit, i intentarà aplicar el principi d’avantatge/desavantatge per
decidir en quin moment és més convenient avisar.

No es cancel·laran les faltes comeses, els punts aconseguits, el temps transcorregut i altra
activitat addicional que pugui haver ocorregut després de l’error i abans del seu
descobriment.
Errada

Rectificació

Com reprendre el joc després de la correcció

no es tenia dret

No concedir Tirs
Lliures als que es
tenia dret

Concedir tirs lliures als que

Si el rellotge no s'ha posat en marxa: es concediran un servei a
l'equip al que s'han anul·lat els tirs lliures.

Es
cancel·len
aquests
tirs lliures

L'equip amb control o dret a la pilota és
el MATEIX al que li han estat anul·lats
els tirs lliures, o cap equip té el control
o el dret a la pilota: es concedeix la pilota
a l'equip al que li han estat anul·lats els tirs
lliures.
Si el rellotge SÍ s'ha
posat en marxa, i al
descobrir-se l'error:

L'equip amb control o dret a la pilota és
el CONTRARI al que li han estat
anul·lats els tirs lliures: es produeix una
situació de salt entre dos.
Han estat concedits tirs lliures per una
altra falta: es llançaran els nous tirs lliures
i es concedirà un servei de banda a l'equip
que controlava la pilota al moment de
produir-se l'error.

Es
Si la possessió no ha canviat des de que es va cometre l'errada:
llançaran
el joc segueix després del darrer tir lliure d'una manera normal
els
tirs
Si la possessió ha canviat des de que es va cometre l'errada: els
lliures
Tirs Lliures es llançaran sense rebot i el joc es reprendrà des del punt
on es va aturar.
Si la possessió ha canviat des de que es va produir l'errada: els tirs lliures es
llançaran sense rebot i el joc es reprendrà des del punt on es va aturar.
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Error a la
concessió de
punts

Jugador equivocat
llança els tirs
lliures

Errada

Rectificació

Com reprendre el joc després de la correcció

 Es concedeix un servei de banda a l’equip contrari a l’alçada de la
línia de tirs lliures.
Es
cancel·len
aquests
tirs lliures

Es
corregeix
el
tempteig

 En el cas de tirs lliures seguits d’un servei de banda, també
perdria el dret al servei.
 Si es descobreix que el jugador que va a llançar els tirs lliures no
és el llançador correcte, abans de que es llenci el primer tir lliure
es canviarà pel jugador correcte sense cap sanció.

Es reprèn el joc des del punt on es va aturar per la correcció de
l’errada.

Una vegada que s’ha descobert un error que encara és rectificable:
Si el jugador implicat en la correcció de l’error és a la banqueta després de ser
legalment substituït (però no per haver estat desqualificat ni haver comès la seva 5a
falta), ha de retornar al terreny per participar en la rectificació de l’error (en aquest punt
esdevé jugador). Després de la correcció de l’error, aquest jugador pot romandre a la
pista excepte si s’ha sol·licitat la seva substitució, podent, en aquest cas, abandonar la
pista.
Si el jugador ha estat substituït perquè ha comès la cinquena falta o ha estat
desqualificat, el seu substitut haurà de participar en la correcció de l’errada.

Els errors rectificables no poden corregir-se una vegada
que l’àrbitre principal hagi signat l’acta.
Els àrbitres poden corregir qualsevol error o
equivocació de l’anotador o del cronometrador referent
al resultat arrossegat, número de faltes, temps morts,
temps transcorregut de més o de menys, abans de que
l’àrbitre principal signi l’acta.
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18. Procediment en Cas d’informe / signatura sota protesta
FCBQ
En cas que s’hagi de realitzar un informe del partit, els auxiliars de
taula i l’àrbitre auxiliar restaran a disposició de l’àrbitre principal fins
que aquest els autoritzi per marxar.

X

FEB – ACB -EUROLEAGUE
En cas que un dels equips signi l’acta sota protesta, els auxiliars de
taula i l’àrbitre auxiliar restaran a disposició de l’àrbitre principal fins
que aquest els autoritzi per marxar.
Si durant una competició oficial, un equip considera que els seus
interessos s’han vist afectats negativament per alguna decisió dels
àrbitres o per qualsevol fet que hagi tingut lloc durant el partit, ha de
procedir de la manera següent :
El capità de l’equip en qüestió informarà immediatament després del final del partit a
l’àrbitre principal que el seu equip signarà sota protesta. Per tal que aquesta declaració
es consideri vàlida, és necessari que un representant oficial de la Federació o de
l’equip confirmi la protesta abans de 20 minuts del final del partit, i que s’escrigui en el
dors de l’acta “La Federació o el Club “X” protesta pel resultat del partit entre els equips
“X” i “Y”.

19. Suspensió de Partits: Confecció de l’Acta
En aquest apartat només tractarem les qüestions relacionades amb la confecció de l’acta
quan es suspèn un partit sigui pel motiu que sigui.
Qüestions com: redacció d’informes, fulls de suspensió, cobrament del rebut,... són
tractades a la part “3. Normes administratives de la FCBQ” del “Manual del Comitè i
l’Escola d’Àrbitres”.

19.1. Suspensió per Causes Climatològiques Abans de Començar el Partit
Els jugadors s’han d’inscriure a l’acta com
si el partit s’anés a jugar. Només és
necessari inscriure 5 jugadors. En el cas
que hi hagi possibilitats de jugar el partit
caldrà inscriure tots els jugadors.
És necessari que almenys 5 jugadors
estiguin presents en la pista, excepte a les
categories de promoció, on no cal que es
presentin, només cal avisar per telèfon.
Cal inutilitzar les columnes d’acumulació
de punts escrivint:
“SUSPÈS PER PLUJA”.
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Cal que els preparadors donin els 5 inicials i signin l’acta.
Els àrbitres i els auxiliars de taula també signaran l’acta.
No cal tancar res més.
Cal fer l’informe corresponent darrera l’acta indicant:
 Si els equips han arribat a un acord per la nova data i hora de celebració del partit.
 Si tots els components de l’equip arbitral podran assistir-hi.
 Si s’ha satisfet l’import del rebut.
Cal emplenar els fulls de suspensió de partit que l’àrbitre facilitarà.
Cal repartir les actes.

19.2. Suspensió per Causes Climatològiques Després de Començar el
Partit
No s’ha de tancar res a la part
davantera de l’acta ja que el partit no
ha finalitzat.
Els components de l’equip arbitral no
han de signar l’acta.
Cal fer l’informe corresponent darrera
l’acta indicant:
 Si els equips han arribat a un
acord per a la nova data de
celebració del partit.
 Si tots els components de l’equip
arbitral podran assistir-hi.
 Si s’ha satisfet l’import del rebut.
 Cal indicar el temps de joc, de
possessió en el seu cas, situació
de la pilota i tots els detalls per
reprendre el partit.
 Posició d’alternança.
Cal emplenar els fulls de suspensió
de partit que l’àrbitre facilitarà.
No s’han de repartir les actes.
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19.3. Suspensió per No Presentació d’un equip
Si un equip no es presenta al partit, s’emplenarà l’acta de la forma habitual i en les caselles de
noms de jugadors de l’equip escriurem “NO PRESENTAT” en majúscules i en diagonal. Si
fossin ambdós equips els que no es presenten, la inscripció es repetiria en les dos caselles de
cada equip. En qualsevol cas, s’han d’escriure les pertinents explicacions al dors de l’acta.
Després d’esperar el temps reglamentari (15 minuts després de l’hora oficial d’inici
del partit), cal inutilitzar les caselles on s’inscriuen els jugadors escrivint:
” NO PRESENTAT ”.
Cal inscriure com a mínim 5
jugadors de l’equip que està
present a la pista.
El preparador ha de donar el 5
inicial i ha de signar l’acta.
Els àrbitres i els auxiliars de
taula també han de signar
l’acta.
Cal
redactar
l’informe
corresponent al darrera de
l’acta.
NOTA: En el supòsit que no es
presentin cap dels dos equips, caldrà
procedir igual.

19.4. Suspensió per Quedar-se Sense Jugadors a la Pista
Aquesta situació es dóna, quan un equip es queda amb
UN jugador en pista.
Cal deixar la part davantera de l’acta tal com
estigui, sense tancar res, i fer l’informe
corresponent al darrera.
Els àrbitres i els auxiliars de taula no han de signar
l’acta, ja que el partit no ha acabat.
Malgrat que aquest equip perdrà el partit per
inferioritat, resta pendent la decisió final del Comitè
de Competició.
No s’han de repartir les actes.
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19.5. Suspensió per Incidents
Cal deixar la part davantera de
l’acta tal com estigui (sense
tancar res) i fer l’informe
corresponent
al
darrera
indicant el temps de joc,
direcció
de
la
fletxa
d’alternança, puntuació, estat
de la pilota...
Els àrbitres i els auxiliars de
taula no han de signar l’acta,
ja que el partit no ha acabat.
No s’han de repartir les
actes.

19.6. Baralles per invasió de pista
Es permet l’entrada en pista de l’entrenador i del seu
ajudant, sempre i quan sigui per ajudar a mantenir l’ordre.
En cas contrari seran desqualificats per l’article 39.
La manera com s’apunten es troba a l’apartat 2, "Normes
per confeccionar l’acta".

20. Ajudant de l’Anotador
En el cas que existeixi, l’ajudant de l’anotador :
Manipularà el marcador. Només en el cas que el marcador del resultat, faltes d’equip,
faltes de jugador, punts de jugador, temps morts....sigui un dispositiu independent del
rellotge del partit. En cas que existeixi alguna discrepància irresoluble entre el marcador
i l’acta oficial del partit, l’acta té preferència i el marcador es corregirà conseqüentment.
Ajudarà a l’anotador. En la confecció de l’acta, tindrà l’obligació de “cantar” el partit al
seu company : cistelles reeixides, faltes senyalades, tirs lliures convertits, entrades de
nous jugadors en el terreny de joc, peticions de temps morts enregistrats i
substitucions, últims segons del compte de 24 segons i de període, ... (veure apartat de
cronometrador). També aixecarà els indicadors de faltes d’equip.
Els marcadors de faltes de jugadors es posaran a disposició de l’anotador, amb les
següents característiques: seran blancs amb els números d’un mínim de 20 centímetres de
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longitud i 10 centímetres d’ample, i estaran numerats de l’1 al 5 (de color negre de l’1 al 4 i
de color vermell el número 5)
També es proporcionarà a l’anotador dos marcadors de faltes d’equip, que seran de color
vermell. Aquests tindran com a mínim 20 centímetres d’amplada i 35 centímetres d’alçada i
estaran constituïts de manera que quan es col·loquin en la taula d’anotadors siguin
clarament visibles per totes les persones relaciones amb el partit, incloent els espectadors.
Poden utilitzar-se dispositius elèctrics o electrònics, a condició que sigui del mateix color i
dimensions que s’ha especificat anteriorment. També ha d’existir un dispositiu adequat que
mostri el número de faltes (d’un a cinc) per indicar quan l’equip ha arribat a la penalització.
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